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يستمر طوال العام ويشهد إضافة  03حمطة انتظار
«النقل الرتددي» اجلديد ينطلق بـ 82باصًا من  5مواقع يف املدينة

أطلع جمموعة "أكسفورد لألعمال" على اخلطة الشاملة والتنمية املستدامة يف العاصمة

فيصل بن بندر 535 :مليارات ريال إمجالي مشروعات الرياض االستثمارية

ترسية عقود توسع للنقل املدرسي اجملاني لنقل ( )083ألف طالب وطالبة ملدة ( )4سنوات

«اخلطوط احلديدية» و«هيئة االستثمار» تعتزمان إطالق مشروع لتصنيع عربات القطارات وقطع الغيار حملياً

وزارة املياة والكهرباء تعلن عن منافسات لتامني املياه بواسطة الناقالت للمحافظات
التالية  :احلائط و انبوان و احلليفة السفلى
قوات الدفاع اجلوي امللكي السعودي تعلن عن منافسة لتامني شاحانات بصهريج صرف صحي

يستمر طوال العام ويشهد إضافة  03حمطة انتظار
«النقل الرتددي» اجلديد ينطلق بـ 82باصًا من  5مواقع يف املدينة

أطلقت هيئة تطوير املدينة املنورة أمس االول مشروع النقل الرتددي اجلديد من خالل  82باصًا تنطلق من 5
مسارات رئيسة هي ( اخلالدية و مسار سيد الشهداء ومسار املدينة الرياضية ومسارالدعيثة ومسار العالية مول )
باجتاه املسجد النبوي الشريف  ،وتبدأ مرحلة التشغيل من الساعة الثالثة عصرا وحتى احلادية عشرة من مساء
كل يوم .ويأتي انطالق املشروع اجلديد بعد أن حقق جناحا كبريا خالل االربعة االعوام املاضية من خالل
تنفيذه يف شهر رمضان املبارك  ،وحبسب املعلومات اليت حصلت عليها « املدينة « فان العقد اجلديد ملشروع
النقل الرتددي اجلديد سوف يشهد اضافة عدد من احملطات اجلديدة  ،باالضافة اىل حمطات انتظار تتوزع يف
خمتلف املواقع اليت تشهد اقباال من زوار وأهالي املدينة املنورة .
منظومة النقل
يأتي مشروع النقل الرتددي اجلديد ضمن منظومة شبكة النقل العام وكان مشروع النقل الرتددي مت جتربته
خالل االعوام املاضية يف شهر رمضان وحقق جناحًا كبريًا من خالل نقل حنو  555ألف مص ٍل اىل املسجد
النبوي الشريف ،حيث اختريت  5مواقع يف املدينة املنورة لتكون حمطات رئيسة ،حيث حرصت اجلهات
احلكومية اىل تطوير الفكرة من خالل تنفيذ مشروع الرتددي طوال العام ومت االتفاق على ان يكون هناك مبلغ
خمصص للنقل الرتددي اهلدف منه هو زيادة ثقافة اهالي املدينة املنورة ألهمية استخدام النقل العام.
مواصفات خاصة

وعلمت « املدينة « اىل أن الباصات اليت سوف تدخل يف نطاق اخلدمة يف مشروع النقل الرتددي اجلديد سوف
تكون هلا مواصفات خاصة ومتطورة ومن ضمنها ان يكون االنبعاث الكربوني قليل جدا للمحافظة على البيئة
من التلوث ،باالضافة اىل اختيار لون مميّز جلميع تلك الباصات ،باالضافة اىل مراعاة ذوي االحتياجات
اخلاصة وكبار السن بشكل اكربمن السابق.
أهداف املشروع
يهدف املشروع أن يكون هناك وجود ألهالي املدينة املنورة يف املنطقة املركزية باالضافة اىل التقليل من التلوث
ومواقف السيارات كما ان املشروعات اجلارية اآلن يف املنطقة املركزية سوق تقلل من املساحات اخلاصة ملواقف
السيارات وبالتالي النقل العام حلّ ال بد منه  ،وكانت هيئة تطوير املدينة املنورة قد حصلت على موافقة
جملس الوزراء على منظومة النقل العام واليت تشمل (الباصات ،املرتو ،اعادة حتديث الطرق يف املدينة املنورة)
وهناك خطة توعوية لتثقيف اهالي املدينة املنورة بضرورة استخدام النقل العام .
حمطات جديدة
ومن املتوقع أن تضاف حمطات جديدة من خالل مشروع النقل الرتددي اجلديد ومنها حمطات االنتظار داخل
أحياء املدينة املنورة ،باالضافة اىل حمطات على طريق امللك عبداهلل (الدائري الثاني) حيث سوف يكون هناك
باصات تتوقف عرب عدد من احملطات املنتشرة ،وذلك لوجود عدد من نقاط اجلذب على الدائري الثاني،
وبالتالي من االهمية خدمتها من خالل النقل العام .ومن املقرر -وفقًا للمعلومات  -ان يكون عدد الباصات
اليت سوف تدخل نطاق اخلدمة هي  82باصًا خالل شهر رمضان املبارك و 82باصًا خالل العام ،حيث أن االقبال
يف شهر رمضان يكون أكرب لذلك يتم زيادة عدد الباصات حيث تتزايد حسب احلاجة ،ومن املتوقع أن يستهدف
النقل الرتددي صلوات العصر واملغرب والعشاء طوال العام باالضافة اىل صالة اجلمعة ،ويف رمضان يكون هناك
تكثيف لساعات العمل ،وأشارت املعلومات اىل انطالق املشروع اجلديد للنقل الرتددي سوف يشهد يف املرحلة
االوىل االستعانة بالباصات اليت كانت تستخدم يف شهر رمضان املاضي وذلك لبدء املشروع بشكل فوري حتى
وصول الباصات اجلديدة.
30حمطة
كما ان املرحلة املقبلة سوف تشهد اضافة حمطات انتظار داخل أحياء املدينة املنورة تقوم بنقل االهالي والزوار
للمحطات الرئيسة ،حيث إنشاء  05حمطة مظللة ،حتديدا على طريق امللك عبداهلل الدائري الثاني ،حيث
نقاط اجلذب الواقعة على الطريق ،ومن املتوقع ان يتم اضافة خط إىل مسجد قباء خالل مرحلة التنفيذ ويتم
ربطه مع النقل الرتددي املوجود حاليا ،حيث أن هناك مرونة بالعقد تتيح إضافة خطوط جديدة وباصات
جديدة وحمطات جديدة وخالل االربعة االعوام سوف يكون قد انطلقت مرحلة النقل العام (الباصات) بكامل
مراحله.

http://www.al-madina.com/node/645692

أطلع جمموعة "أكسفورد لألعمال" على اخلطة الشاملة والتنمية املستدامة يف العاصمة

فيصل بن بندر 535 :مليارات ريال إمجالي مشروعات الرياض االستثمارية
أكد صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ،أمري منطقة الرياض ،أن حتويل العاصمة إىل "وجهة عاملية
رائدة" بكل املعايري سيكون أحد النتائج املرتقبة للخطّة الشاملة واسعة النطاق ،واليت تهدف إىل دعم آالف املشاريع اجلاري بلورتها
يف خمتلف أحناء العاصمة.
وأضاف مسوه خالل لقائه "جمموعة أكسفورد لألعمال" ،أن مسوّدة اخلطة الرئيسة االسرتاتيجية الشاملة للرياض تتمحور
بشكل أساسي حول النمو االقتصادي والتنمية املستدامة ،واللذين سيتم حتقيقهما عرب الرتكيز على النهوض برأس املال
البشري ،وتنويع مصادر الدخل ،وتوفري بنية حتتية حديثة قادرة على تلبية متطلبات التنمية ،باضإضافة إىل دعم برامج اماية
البيئة.
وسيجري العمل على كافة املشاريع وفق جمموعة من برامج اسرتاتيجية تُشرف عليها اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض،
واليت صاغت خطة العمل االسرتاتيجية هذه بالتعاون مع منظمات أخرى .وتعدّ اهليئةُ اجلهة احلكومية املسؤولة عن تطوير
العاصمة السعودية اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وبيئيًا.
وأشار مسو األمري فيصل بن بندر ،إىل تضمُّن اخلطة خطوات ضإعادة تأهيل وادي حنيفة ووادي السلي وحبريات احلاير ،مضيفاً:
"تشتمل اخلطة كذلك على إنشاء  033حديقة عامّة يف كافة أحناء املدينة ،وتطوير ساحات وممرات للمشاة بهدف تلبية
احتياجات سكان العاصمة من اخلدمات االجتماعية والرتفيهية.
ونوّه أمري منطقة الرياض ،إىل أن جمموعة املشاريع املتنوعة اليت جيري العمل عليها حاليًا يف العاصمة تتضمن مبادرات جتارية
واجتماعية ،فضلًا عن حتديثات جذرية يف البنية التحتية للمواصالت "ستغري وجه املدينة" ،تقارب قيمتها اضإمجالية حنو ال535
مليارات ريال.
وتابع مسوه" :لعل أشهر هذه املشاريع هو مشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام ،والذي يعرف باسم "مرتو الرياض" ،والذي يتكون
من شبكة حديثة لنظام القطارات ،تدعمها وتغذيها شبكات متعددة املستويات من أنظمة النقل باحلافالت ،فضلًا عن مشروع
تطوير مطار امللك خالد الدولي ،ومشاريع تطوير السكك احلديدية والطرقات السريعة".
وستشتمل شبكة املرتو ،اليت توصف ب"العمود الفقري لنظام النقل العام" ،على  0خطوط متتد على طول إمجالي يبلغ  070كم
وتتضمن  25حمطة ،لتتيح إمكانية الوصول السهل إىل مطار امللك خالد الدولي ،ومركز امللك عبداهلل املالي ،وأهم األحرام
اجلامعية يف املدينة ،ومركز املدينة ،وغريها من العقد املهمّة يف شبكة النقل".
وأكد مسو أمري منطقة الرياض ،أن مرتو الرياض سيغيّر وجه املدينة اما ال يقتصر فقط على تيسري احلركة املرورية واحلد من
االزدحامات ،وإمنا سيسهم أيضًا يف حتسني املساحات العامّة وتعزيز االقتصاد ،مبيناً أن نظام احلافالت الذي ميثّل اجلزء الثاني
من املشروع عبارة عن شبكة متكاملة للنقل باحلافالت تتضمن  88مسارًا ،ويبلغ طوهلا  0833كم ،وتنتشر يف مجيع أحناء
العاصمة.

وقام مسو األمري فيصل بن بندر بإطالع "جمموعة أكسفورد لألعمال؛ على خرب توقيع عقد مع احتاد شركات يتألف من
الشركة السعودية للنقل اجلماعي "سابتكو" واهليئة الذاتية للنقل يف باريس ) (RATPمن أجل تأسيس شبكة احلافالت
وتشغيلها وصياغتها ،داعيًا القطّاع اخلاص إىل املساهمة يف ما وصفه "بفرصة استثمارية فريدة" ،وذلك سواء يف مرحلة اضإنشاء
احلالية أو املرحلة التشغيلية اليت ستتبعها.
وأعترب مسوه ،أن الرياض ستغدو حمورًا مهمًا للخدمات املالية والتكنولوجيا فور اكتمال إنشاء مركز امللك عبداهلل املالي
وجممّع تقنية املعلومات واالتصاالت ،خمتتماً مسوّه حديثه بالتأكيد على أن مجيع هذه املشاريع وغريها ستسهم من دون شك
يف االرتقاء امستوى الرعاية الصحية والتعليم واضإسكان واخلدمات العامة ،وستكون مدعومة امبادرات أخرى ذات صلة بالتجارة
والرتفيه والسياحة ،مما سيعود بالكثري من اخلري والنفع على سكّان العاصمة.

http://www.alriyadh.com/1105916

ترسية عقود توسع للنقل املدرسي اجملاني لنقل ( )083ألف طالب وطالبة ملدة ( )4سنوات
أعلنت شركة تطوير خلدمات النقل التعليمي االنتهاء من ترسية العقود املطروحة لتنفيذ خطة التوسع يف تقديم خدمات النقل
املدرسي اجملاني للطالب والطالبات ابتداءً من بداية العام الدراسي املقبل على ( )0شركات سعودية لنقل ( )083ألف طالب
وطالبة بالتعليم العام احلكومي يف ( )00منطقة وحمافظة يف اململكة على مدى أربع سنوات لتحقيق رؤية قيادة هذه البالد
للنهوض بالتعليم ليواكب النقلة احلضارية اليت ختطط هلا اململكة يف إعداد املواطن املتعلم للقيام بدوره يف التنمية والبناء.
وتضمنت قائمة الشركات اليت مت ترسية العقود عليها كل من :شركة رواحل املشاعر احملدودة ،وشركة مقبل امللحم وشركائه
للتجارة والنقليات ،والشركة السعودية اضإماراتية للنقل املتكامل (سيتكو) ،ومؤسسة سرت عبدالعزيز الراكان للنقل املدرسي،
ومؤسسة ناصر عبداهلل ابو سرهد ،وشركة مسامة بالتضامن مع شركة اسطول ناقل .علماً أن املناطق واحملافظات اليت سيشملها
التوسع يف اخلدمة هي :مكة املكرمة ،والقصيم ،واملنطقة الشرقية ،واجلوف ،واحلدود الشمالية ،وحائل ،وتبوك ،وعسري ،والباحة،
وجنران ،وجازان.
ويأتي هذا التوسع حتقيقاً لألهداف اليت أسُست من أجلها الشركة ووضعت الرتتيبات هلا ،حيث تأسست وفقاً لألوامر السامية
وقرارات جملس الوزراء واألنظمة ،للقيام بتطوير قطاع النقل التعليمي والرفع من مستوى اخلدمة املقدمة ،والسعي لتمكني
القطاع اخلاص من املساهمة يف التشغيل والتكامل مع التوجه الوطين لتطوير النقل العام.
وتأتي هذه اخلطة الشامل ة للتوسع يف تقديم خدمات النقل املدرسي ،تنفيذاً لقرار جملس الوزراء امضاعفة أعداد الطالبات
املشموالت باخلدمة والبدء بالنقل املدرسي لطالب التعليم العام (بنني) .حيث مت ترسية العقود املطروحة يوم األحد  0شعبان
0405هـ املوافق  0يونيو 8304م وذلك لتقديم خدمات النقل املدرسي بواقع ( )083الف طالب وطالبة يف التعليم العام
احلكومي ملدة أربع سنوات ابتداءً من العام الدراس املقبل اضافة اىل ( )005ألف طالبة مت نقلهم خالل العام الدراسي احلالي،
ليصل عدد الطالبات املشموالت يف خدمات النقل املدرسي مع حلول العام الدراسي 0400/0405هـ إىل ( )203ألف طالبة واما
يعادل ( )%05من إمجالي طالبات التعليم العام باململكة وبزيادة عن العام احلالي تبلغ ( )803ألف طالبة ،أما الطالب فسريتفع
عدد الطلبة املستفيدين من النقل املدرسي اىل ( )003ألف واما يعادل ( )%07من إمجالي طالب التعليم العام باململكة أي بزيادة
تبلغ ( )054ألف طالب ،ليصل عدد املستفيدين من النقل املدرسي اجملاني اىل ( )0.8مليون طالب وطالبة يف التعليم العام
احلكومي.
و تسجيل الطالب والطالبات يف النقل املدرسي اجملاني متاح من خالل نظام "نور" التابع لوزارة الرتبية والتعليم.
وحبسب خطط شركة تطوير خلدمات النقل التعليمي فبحلول العام الدراسي 0407/0400هـ فإن الزيادة يف تقديم خدمات
النقل املدرسي للطالب والطالبات املشمولني يف النقل املدرسي اجملاني ستبلغ ( )0.7مليون طالب وطالبة يف مجيع مناطق
وحمافظات اململكة ،والذي سيسهم وبشكل كبري يف تفريغ وزارة الرتبية والتعليم ملهمتها األساسية (الرتبية والتعليم) وذلك
تفعيالً للعقد الذي وقعته الشركة مع وزارة الرتبية والتعليم يف شوال 0400هـ والقاضي بإسناد خدمات النقل املدرسي واملهام
واملسؤوليات املناطة بها اىل الشركة لتحسني مستوى اخلدمة .ويأتي ذلك بعد أن تأسست شركة تطوير خلدمات النقل
التعليمي يف مجادى الثاني 0400هـ نتيجة دراسات جدوى اقتصادية ،واسرتاتيجية ،وتنفيذية.

http://www.okaz.com.sa/24x7/mobile/index.cfm?method=sphome.spcon& ArtID=14093

«اخلطوط احلديدية» و«هيئة االستثمار» تعتزمان إطالق مشروع لتصنيع عربات القطارات وقطع الغيار حملياً
تعتزم اخلطوط احلديدية بالتعاون مع اهليئة العامة لالستثمار إطالق مشروع لتصنيع عربات القطارات وقطع الغيار
حملياً كخطوة أوىل ،ومن ثم التدرج يف هذه الصناعة حتى الوصول إىل تصنيع القطارات بشكلٍ كامل يف اململكة،
حيث تعمل اجلهتان حالياً على حتديد الفرص االستثمارية لتوطني بعض الصناعات ذات العالقة بقطاع السكك
احلديدية وباألخص مكونات القطارات جملابهة التوسع املستقبلي يف مشروعات السكك احلديدية يف اململكة وتصديرها
كخطوة أخرى بعد تغطية االحتياج احمللي من هذه الصناعة.
وأوضح الرئيس العام للخطوط احلديدية م .حممد السويكت ل"الرياض" أنه ويف إطار اخلطة االسرتاتيجية للخطوط
احلديدية يف ربط مناطق اململكة ببعضها من خالل السكك احلديدية ،ويف إطار توجه اململكة بشكلٍ عام لتوطني عدد
من الصناعات حملياً فقد مت تشكيل فريق عمل مع هيئة االستثمار ووضع خارطة طريق للبدء يف تنفيذ هذا املشروع
الطموح والعمالق ،مبيناً أن أوىل اخلطوات اليت يعملون عليها اآلن هي جتميع بيانات ألبرز املستهلكات اليت ميكن
تصنيعها يف اململكة مثل مكونات القطارات من مقاعد وديكورات وكذلك قطع الغيار اجملدي تصنيعها حملياً واليت
يتم استهالكها بشكل مستمر ودائم ،معترباً أن هذه الفرصة جوهرية للشركات األجنبية واحمللية للدخول يف هذه
الصناعات اليت يرتفع عليها الطلب حالياً ومستقبلياً.
من جهته قال حمافظ اهليئة العامة لالستثمار م .عبداللطيف العثمان ل"الرياض" إن اضإنفاق العام من الدولة على
قطاع النقل كبري جداً ونعمل مع وزارة النقل يف مشروعات املرتو ،وكذلك نعمل مع اخلطوط احلديدية لتوطني
صناعة القطارات يف اجلوانب اخلدمية من خالل إدارة املشروعات وغريها وكذلك يف اجلانب التقين لتصنيع بعض
أجزاء القطارات وأجهزة املالحة والتحكم والعجالت وقطع الغيار ،مبيناً أن هذه املشروعات تعترب بيئة خصبة لالستثمار
فيها سواء للشركات األجنبية أو احمللية حبكم معدالت اضإنفاق العالية عليها ،مضيفا "عندما نصل إىل تغطية السوق
احمللية من هذه الصناعات لدى املستثمرين فرصة لتصديرها لدول املنطقة اليت تتوسع هي األخرى يف مشروعات املرتو
والسكك احلديدية".
وعن حجم ونوع االستثمارات األجنبية يف اململكة بني العثمان أن االستثمارات األجنبية يف اململكة تتجاوز  883مليار
ريال "تراكمي" أغلبه ا يف القطاعات التقليدية ،مؤكداً أنه وبالرغم من اخنفاض أسعار البرتول إال أن معدالت
االستثمارات األجنبية واحمللية يف اململكة ال يزال مفتوحاً وكبرياً وجاذباً ،وذلك بسبب ارتفاع معدالت االنفاق
احلكومية اليت وصلت إىل  033مليار دوالر يف عام 8304م ،متوقعاً أن يتضاعف حجم االستثمارات يف اململكة عن
الرقم احلالي بعد إدخال ما أمساه باجليل اجلديد من االستثمارات مثل برنامج اكتفاء ومثل توطني صناعات السكك
احلديدية والنقل والصحة والصناعات التكميلية يف قطاع البرتول والغاز وحتلية املياه ،حيث تبلغ قيمة الفرص
االستثمارية يف قطاع الصحة  70مليار دوالر ،فيما حددت خطة االستثمار يف قطاع النقل اليت أعدتها وزارة النقل
بالتعاون مع اهليئة  00فرصة استثمارية واعدة تصل قيمة استثماراتها حنو  85مليار دوالر.
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